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Kontrakt Nr 03 
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach 
 
 
Kontrakt Nr 03/I 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk  
 
 Kontrakt nr  03/I/cz ęść 1 
„Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej w Gminie Słupsk” 
 
Wykonawca zakończył roboty w ramach części I w terminie umownym. 
Wykonano kanalizację w miejscowości Bruskowo Małe i Wierzbięcin oraz przy 
budowie układu pompowego z Bruskowa Wielkiego do granic miasta Słupska. 
Obiekty są w okresie próbnej eksploatacji i trakcie Okresu Zgłaszania Wad i 
Usterek. Dzięki temu ścieki z tych miejscowości oraz z Bierkowa, Bruskowa 
Wielkiego, Krzemienicy, Redęcina, Gać i Swołowa, transportowane już są do 
układu kanalizacji miasta Słupska, którym trafiają do oczyszczalni ścieków w 
Słupsku, gdzie są oczyszczane przy zachowaniu najwyższych standardów 
jakościowych. 
 
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 99%. 
 

 
 
 
Kontrakt nr  03/I/cz ęść 2 
„Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej w Gminie Słupsk” 
 
Wykonawca zakończył roboty związane z budową sieci i przełączeniem 
instalacji wewnętrznej budynków mieszkalnych w m. Krępa, Płaszewko, 
Kusowo,  Swochowo zgodnie z umownym terminem. Dnia 12.03.2010 r. 
Inżynier Kontraktu wystawił dla Wykonawcy i Zamawiającego Świadectwo 
Przejęcia Robót. Sieci i instalacje są w okresie próbnej eksploatacji, jednakże, z 



miejscowości tych ścieki również trafiają już do kanalizacji miejskiej w Słupsku 
i do Słupskiej oczyszczalni ścieków. 
 
 Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 99%. 
 
 
 
Kontrakt nr  03/I/cz ęść 3 
„Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej w Gminie Słupsk”  
 
10 maja 2010 roku Wykonawca otrzymał  decyzję ostateczną zatwierdzającą 
pozwolenie na budowę kanalizacji tłocznej w miejscowościach: Rogawica, 
Grąsino, Jezierzyce SHR, Jezierzyce Osiedle i Bukówka do przewodu tłocznego 
Swochowo-Siemanice. Zakończone zostały prace przy budowie układu 
pompowego na odcinku z  SSSE Wieszyno/Redzikowo do m. Redzikowo oraz z 
SSSE Redzikowo do m. Słupska. Wykonawca wyposaża przepompownie 
ścieków i prowadzi rozruchy technologiczne. Zakończenie robót na kontrakcie 
przewidziane jest na wrzesień br. 
 
 Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 62%. 
 

 
 
 
 
 
 



Kontrakt nr  03/I/cz ęść 4 zadanie 1 i 2 
 
 Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę układu pompowego z m. Kukowo 
do m. Wiklino i rozpoczął roboty budowlane . Wykonawca przygotowuje 
projekty budowlane dla pozostałych, planowanych do budowy kanalizacji 
odcinków budowy. Niebawem powinna rozpocząć się budowa kanalizacji w 
miejscowościach Wiklino, Wrzeście, Lubuczewo, Warblewo. Planowane 
wejście Wykonawcy na te roboty to wrzesień br. 
 
 Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 3,0%. 
 
 

 
 
Kontrakt Nr 03/II 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica  
 
Kontrakt nr 03/II/cz ęść 1/2007 
 
Wykonawca zakończył roboty budowlane w październiku. Wykonawca 
opracował i przekazał dokumentację powykonawczą. Zakończono prace 
rozruchu technologicznego. Trwa weryfikacja dokumentacji powykonawczej. 
Dzięki realizacji tej inwestycji poprzez istniejące systemy kanalizacyjne w 
miejscowościach Kobylnica, Bolesławice, Łosino, Widzino oraz nowe sieci 
zbudowane w ramach Projektu w miejscowościach Łosino, Sierakowo Słupskie, 
Kończewo, Zajączkowo, Kwakowo, Lubuń, Komiłowo, Żelki, Żelkówko, 
Kruszyna, ścieki odprowadzane są do wysokosprawnej i efektywnej 
oczyszczalni ścieków w Słupsku zapewniającej ich oczyszczenie w standardach 
wymaganych prawem dla obiektów powyżej 100 000 RLM.  
 
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 99%. 
 
Kontrakt nr 03/II/cz ęść 2/2009  
 
Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę dla m. Lulemino i Kuleszewo; 
rozpoczął roboty budowlane przy odcinkach tranzytowych. Wykonawca 
opracował i przekazał do uzgodnienia projekt budowlany obejmujący odcinek 



Sycewice-Słupsk - kanalizacja grawitacyjna Słupsk.  Z uwagi na brak zgody 
GDDKiA na lokalizację w pasach drogowych Wykonawca wystąpił z 
roszczeniem terminowym i przygotowuje trasę zamienną kanalizacji 
tranzytowej z m. Sycewice do m. Słupska z pominięciem terenów przy drodze 
krajowej nr 6 i przyszłej S6. Obecna koncepcja przewiduje, że kanalizacja 
zlokalizowana zostanie w pasach dróg lokalnych i terenach gminnych. 
 
 Stopień zaawansowania kontraktu - ca 5%. 
 

 


